
 

 

 

 

 

 

 

 هېواد: د کابل آبخېز ډکولو د ادارې کولو پروژه 

 د کابل آبخېز ډکولو د ادراې کولو پروژه د پروژې نوم

 002-48440 د پروژې شمېره

 افغانستان هېواد

 تصویب شوې د پروژې حالت

د پروژې ډول / د 

 همکارۍ څرنګوالی 

 تخنیکي همکاري

د تمویلولو سرچینه / 

 اندازه 
TA 8969-AFG پروژه مهارولو: د کابل آبخېز ډکولو د 

  میلیون  US$ 7.60 د افغانستان زېربنایي اعتباري پانګه
 

ستراتیژیک 

 پروګرامونه

 ودهد اقتصادي ودې په ګډون چاپېریالي زغم وړ 

 د معلوماتي برابرښت مشارکت  انګیزېد بدلون 

سکتور / فرعي 

 سکتور

 د ځمکې پربنسټ د طبیعي سرچینو اداره   –او کلیوالي پراختیا  ېکرنه، طبیعي سرچین

د جنډر برابرښت او 

 خوځښت

 د جنډر ځینې عناصر

 تشریح

 

 

PPTA  د پاکولو، د  څاګانود ګرځنده تغذیې د سیستمونو د پراختیا هوډ لري، او د ډنډونو ډکولو د کارونې، د 

څنډو او لښتي ایستلو په ګډون د ډکولو د بېالبېلو غوراویو شونتیا آزمویي. مخکې په افغانستان کې د ډکولو د 

بوي آزموینې موندنې ددې لپاره کارول کېږي د تجربېالبېلو غوراویو ارزونه او درجه بندي نه ده ترسره شوې. 

حل الرې سره پرتله  ېلیبدد اوبو اړوندو ستونزو   MARیا  منظمو اوبو ذخیره کولچې د کابل ډنډونو کې 

 کړي. 

د تجربوي پروګرام لپاره هېڅ مهم چاپېریالي ګواښونه نه دي په ډاګه شوي. د آبخیز کچې د اړوندو څاګانو له 

سره څارل کېږي. په پام کې ده چې په ثابتو ډنډونو کې خټې او د ډنډونو   سیمو کې په احتیاطالرې په تجربوي 

پروګرامونو په لړ کې د اوبو د تګلوري  وډکول به له سیندونو او همدارنګه له څاګانو څخه د پاکسازۍ د ورځنی

ددې لپاره نجۍ په اړه څېړنه د امکان س  MARد  ناستلو د بار په مټ مهار کړل شي.د حد اکثر خړې کښېلپاره 

تخنیکي، چاپېریال، اقتصادي، ټولنیز، روغتیایي او د اوبو د  MARچمتو کېږي چې د کابل د ډنډونو لپاره د 

 .مه، د هغې د انګلیسی بڼې مطابق ده۲۹کال د مارچ پر  ۲۰۱۶السوند )سند( دغه ژباړل شوې بڼه د  د

 

 

 

 



په بشپړېدو سره یې، کیفیت اړخونه وازمویي. د امکان سنجۍ څېړنه د آزمایشي پروګرام د تجربې المل ګرځي. 

امکان سنجي د بهرنیو سیالو کتونکو له خوا بیا کتل کېږي او داسې چمتووالی به ورته ونیسي چې د څېړنې پایلې 

لویې  MARله خوا په تصویبېدو پورې تړلې دي، او د  د آسیا پراختیایي بانکمثبتې دي، او د حکومت او 

ل لپاره طرحه شي. دغه ډېرو رسولو د تکمیکرنې د اوبو د پروژې په جزئیاتو سره بڼه به یې د کابل د څښاک او 

جوړولو داسې فرصت وړاندې کوي چې د چاپېریال لپاره به د لوی پروګرام د مرطوبې ځمکې او والړو اوبو د 

 پام وړ ګټې ولري. 

له هېواد/سیمه ییزې 

ستراتیژۍ سره د 

 پروژې دلیل او تړاو

 

سره راغونډ شوي،  ٪۳۵د کابل ډنډوکی د افغانستان د آبګیر لپاره خورا ډېر اهمیت لري. هلته د هېواد له وګړو 

 چې د ښاري وګړو نیمایي پکې شامل دي. کابل په ګرده نړۍ کې پنځم چټک پراخېدونکی ښار دی. 

کال  ۲۰۵۰کې ده چې تر میلیون اټکل شوی و او په پام  ۴٫۵کال په نیمایي کې یې د وګړو شمېر  ۲۰۱۴د 

میلیونو ته لوړه شي. د کابل ډېری اوسېدونکو ته د اوبو رسولو سیستم روان دی، په اوسط  ۸پورې دا کچه نژدې 

 ۸۰دي، چې هره ورځ د هر وګړي پر سر لږترلږه لېتره اوبه  ۲۰نژدې هره ورځ د هر وګړي پر سر  ډول

لېټرو  ۲۰۰چې په پرمختللو هېوادونو کې د هر وګړي پرسر هره ورځ تر کچې سره د پرتلنې وړ ده، حال دا 

 ډېرې اوبه د اوبو په نلونو کې کورونو ته ورځي. 

کابل پر لوړ بند له څلورو آبخیزو څخه د ځمکې پر اوبو تکیه کوي، چې اوبه یې د  –دا مهال کابل د لوګر 

نامنظم جوړښت له کبله، ېرېدو او د ژورو څاګانو د څښاک او همدارنګه د نیمه ښاري کرنې وړ دي. د وګړو د ډ

سروې جیولوژیکي امریکا کلونو ترمنځ د  ۲۰۱۲او  ۲۰۰۴د ندې د اوبو سحهه ټیټه شوې ده. تر ځمکې ال

ه اوسط کلونو په درشل کې هر کال پ ۲۰۱۲و ا ۲۰۰۸د په کابل کې تر ځمکې الندې د اوبو کچه ښودلې، چې 

له  ډېرېدود دا دی چې تر ځمکې الندې د اوبو رایستلو اندازه اصلي المل یې متره ټیټه شوې ده.  ۱٫۵ډول 

د اوبو د پمپ کولو، د څاګانو د کیندلو یا ژورولو او برمه د اوبو لښتي مخ ښکته لوېږي، اندازې چټکه ده. دا چې 

کلونو پورې به د هر وګړي پر  ۲۰-۱۵کولو لګښتونه هم پورته لوړېږي. له دې اټکل سره، چې تر راتلونکو 

سر د وګړو له ډېرېدو سره یوځای د اوبو د تقاضا کچه دوه برابره شي، د ښاري سیمو د اوبو رسول به تر فشار 

اوبو ذخیره کولو برخه کې به د واورو ویلې کېدو او باراني موسمونو شي. د ټانکیو لپاره هم، د منظمو الندې را

او په کلنۍ کچه به تر ځمکې د اوبو رسولو اسانتیا رامنځ ته شي او د راتلونکي لپاره به یې زېرمه کړي، پرمهال 

او ثابتېدو کې مرسته اندازې راپورته کولو  به د ځمکې الندې اوبو د MARالندې د اوبو ډېرېدو کچه لوړه شي. 

او د څښاک وړ اوبو د رسولو او کیفیت برخه کې به د کابل ښار اړوندو برخو کې د وچکالۍ پروړاندې وکړي، 

تر ځمکې الندې د آبخیز ډېرېدل د اوبو له رسولو سره د واورې ویلې کېدو او باراني ال مقاومت وکړي. 

ځلې ډېر بهیږي.  ۱۵او په کابل کې به د سیند به د وچکالۍ د موسمونو په پرتله موسمونو پرمهال مرسته کوي، 

تر ځمکې الندې د سحهي اوبو راپورته کېدو یا  MARآبخیز ډېر او ګټه ترې پورته شي. او په راتلونکې کې 

ښاري اوبو  اوبو رسول پیاوړي کوي ترڅو د کابل داو د ابتدایي څښاک اوبو لپاره ثابتېدو کې هم مرسته کوي، 

 رسول ال ډېر خوندي کړي. 

دا توان لري چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کروندې ال ښې کړي، ترڅو د اوبو د نل  MARپر دې سربېره، 

له میکروبونو او کیمیاوي ککړتیاوو ډکې به شي. خو ډېر کله تر ځمکې الندې اوبه ولیکو د شبکې په مټ خړ

 او د څښاک د معیاري اوبو جوړولو تر وخت پورې پاکولو ته اړتیا لري. وي، 

MAR  د ښاري، کلیوالو، او کرنیزو کولی شي په کال کې د ځمکې الندې د اوبو ډېرو او زېرمه کولو په مټ

افغانستان دا ټکنالوژي په ګڼو هېوادونو کې کارنده ده، خو په لګښت سره حل کړي.  ټیټاوبو رسولو ستونزې په 

د اوبو کیفیت او ډول ډېر مهم دی، او پوهنه، د اوبو د کیفیت څارنه، او مناسبه په ښاري سیاق کې، کې نوې ده. 

 مرسته وکړي. رسېدو کې ددې لپاره مهمه ده چې د څښاک د اوبو د کیفیت ټکنالوژي 

 د موجوده اوبو او نورو طبیعي سرچینو سم مهارول  اغېز



 د پروژې پایله

 کابل ته تر ځمکې د الندې د اوبو موجودیت ډېر شوی پایلې تشریحد 

 د پایلې پر لوري پرمختګ

 

 

 په تطبیق کې پرمختګ

 زېربنایي عملیات  MARد کابل ډنډوکي  د پروژې د مهصول تشریح

 د اوبو په څارنه او مهارولو کې د ټولنې وړتیا او د مامورینو پرمختګ

 سیمې د پروژې د آبخیز ترسره کوونکې

 موجوده قانوني او نظارتي اصالحات 

 د تحبیق د پرمختګ حالت )مهصول، فعالیتونه او مسائل(

 

 

  جغرافیوي موقعیت 

 لنډیز  ي او ټولنیزو اړخونود چاپېریال

چاپېریالي 

 اړخونه

 

بیا اجباري 

 مېشتېدل

 

اصلي 

 اوسېدونکي

 

 د ګډونوال اړیکه، ګډون، او سالمشوره

د پروژې د 

 پرمهال طرحې

 PPTA  د بهAFRM  اونیو په اوږدو کې به سالکار یو لومړنی راپور چمتو  ۶د سمبالښت د  شي. له خوا اداره

مراجعه کوونکي او د آسیا پراختیایي بانک ته د کړي. بیا به د کال د څلورمې ربعې راپورونه چمتو شي، ترڅو 

و د آسیا د پراختیایي بانک څارونکی به د میاشتې په پرمختګ مشوره ورکړي. د مشورتي ډلې مشر، د پروژې مدیر ا

وروستۍ اونۍ کې سره ګوري ترڅو د راپورونو پرسر بهث وکړي او د هر راز ستونزو د حل لپاره له یو بل سره  ۱

 منظمه کتنه وشي. د جوړښت د تجربوي نمایش مرسته وکړي. په عملي ډګر کې به د نمونوي یا تجربوي سیمې/سیمو 

د پروژې د 

 پرمهالتطبیق 

مهصول په دویم پړاو او د ظرفیت جوړوړنې د عناصرو له الرې به ښه روزنه او درسونه سره تبادله شي. د پیل  ۳د 

ورکشاپ به ټولو ګډون کوونکو ته د کړو وړو وړاندې کولو په برخه او نژدې کېدو کې د هرې ورځې د عملي ډګر 

به د څېړنې شونتیا رامنځ ته په پرمختګ او دوام خبر شي، او ورکشاپونه  پېښو کې همکاري وکړي، ترڅو ګډونوال

 تجربوي سیمې/سیمو څخه موندنې ترالسه کړي او د خپلو رپوټونو په جوړښت کې ګټه ترې واخلي.ړي، ترڅو له ک



 د شغل فرصتونه

 

د مشورې 

 خدمتونه

به د یوه داسې نړیوال شرکت له الرې ګډون کوي، چې له کورني شرکت سره تړلی وي، د آسیا د پراختیایي سالکاران 

، وخت په وخت اصالح او ۲۰۱۳بانک له خوا ددغه بانک له سالمشورې څخه د ګټې اخیستو په تړاو د الرښونو له مخې )

مییلیون ډالر اټکل شوی.  ۶٫۴۵چې ارزښت یې  به د سالمشورې د تړون پربنسټ سالمشورې ورکوي TAنوي کېږي(. 

اټکل شویو نړیوالو سالکارانو او په میاشت کې د  ۸۷جدول کې په تفصیل سره په میاشت کې له  A3.2مهم پوستونه په 

 ۱۳۲اټکل دی چې په میاشت کې د ټول ټال یاد شوي دي.  له مهمو پوستونو سره کورنیو سالکارانو له خدمت سره ۵۹

کورنیو سالکارانو خدمت ته اړتیا وموندل شي. د سالکارانو ټاکنه د لوړ کیفیت او  ۲۰۴کارانو خدمت او د نړیوالو سال

د تصویب په تړاو،  د آسیا د پراختیایي بانکمعیار ترسره کېږي. تخنیکي: مالي  ۹۰:۱۰په ټاکنې د لګښت پربنسټ 

ي: )الف( د کوچنۍ کچې ملکي کارونو اړوندې مدیریت مسؤولیت لرتدارکاتو او الندې ټکو د مشورتي شرکت به د 

 تجربوي پروژې؛ او )ب( د تقاضا محابق، د برمه کولو او کیندلو د خدمتونو آزمویل، دواړه له خرڅالو تګالرې ګټه اخلي. 

 مسؤول مامورین

 Hans Woldring مسؤول آمر   ADBد 

 د مرکزي او لوېدیځې آسیا څانګه مسؤوله څانګه  ADBد 

 افغانستان مېشت ماموریت مسؤوله برخه ADBد 

 د مالیې وزارت اجرا کوونکې ادارې
 پښتونستان واټ، کابل، د افغانستان اسالمي جمهوریت

 مهال وېش

  - روښانه کولد نظر 

  - حقیقت موندنه

MRM -  

 2015 اکتوبر   01  تصویب

  - د وروستۍ کتنې پالوی

 2015 اګست   26   نوی کول PDS یوروست



TA 8969-AFG 

 مهم ټکي

 بندېدل د اعتبار نېټه نېټه السلیکد  تصویب

 حقیقي بیا کتل شوی اصل

  -  - 2018 دسمبر  31 2015 نومبر  21 2015 نومبر 21  2015 اکتوبر  01

 لګښتونه متراکم ګټه اخیستنه TAد پانګونې پالن / 

ADB اندازه نېټه ټول ټال  همکار ګډه پانګونه 

ګټه  حکومت

 اخیستونکي

د پروژې په غاړه 

 اخیستونکی

 نور

 اکتوبر   01 7,800,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 7,600,000.00 0.00

2015 

0.00 

 

پروګرام په اړه لنډ معلومات دي: ځکه چې د پروژې د معلوماتو پر پاڼو کار روان  کې د پروژې یا PDSد پروژې د معلوماتو پاڼو یا 

شاید ځینې معلومات یې په لومړنۍ بڼه کې نه وي، خو کله چې پیدا شي ور اضافه به شي. د وړاندیز شویو پروژو په اړه معلومات دی، 

 آزمایشي او نمایشي دي. 

و پخپلو پاڼو کې راغلي معلومات یوازې د خپلو کاروونکو لپاره د سرچینې په توګه وړاندې د آسیا پراختیایي بانک د پروژې د معلومات

چې هېڅ ډول ضمانت نه لري. حال دا چې د آسیا پراختیایي بانک هڅه کوي د لوړ کیفیت مهتویات وړاندې کړي، او معلومات له  کوي

ه ښکاره وي یا ضمني، چې په دې کې د یوه مشخص هدف داسې وړاندې کړي، هغه ک "لکه څرنګه چې دي"هېڅ راز ضمانت پرته 

په مشخصه توګه د دا ډول لپاره مناسبوالی او د سوداګرو د ضمانت له مهدودیت پرته، ناسرغړاوی نه شته. د آسیا پراختیایي بانک 

 معلوماتو د بشپړتیا یا دقت په اړه د ضمانت مسؤولیت نه لري. 
 


